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222.
Vládní nařízení 

ze dne 17, září 1925, 
kterým se prodlužuje platnost ustanovení 
o složení zemských odvolacích komisí pro vá

lečné poškozence.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2o, odst. 3., zákona ze dne 20. února 
1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných 
poskozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 
1922, č. 39 Sb. z. a n.:

§ 1.
Ustanovení § 7, odst. 1., vládního nařízení 

ze dne 8. června 1922, č. 181 Sb. z. a n„ o lé
kařských prohlídkách válečných poskozenců, 
týkajícího se složení Zemské odvolací komise 
pro válečné poškozence zřízené u každého 
Zemského úřadu pro péči o válečné poško
zence, platí až do další úpravy.

§ 2.
nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provésti je se ukládá ministru sociální 
péče v dohodě s ministry vnitra, financí, za
hraničních věcí a veřejného zdravotnictví a 
telesné výchovy.

švehla v.
Malypetr v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r.
Ur. Franke v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Kállay v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.

223.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Praze 
ze dne 27. října 1925,

kterým se rozšiřuje platnost nařízení presi
denta zemské správy politické ze dne 11. čer
vence 192o, č. 165 Sb. z. a n., a ze dne 2. září 
1925, č. 186 Sb. z. a n., jimiž bylo zavedeno 
dopravní osvědčení na zásilky vajec do někte

rých politických okresů v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného dle ustanovení .§ 9 
nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k dalšímu zamezení podloudného 
vývozu vajec přes hranice republiky česko
slovenské toto:

§1.
Platnost nařízení presidenta zemské správy 

politické ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. 
z. a n., a ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n.', 

o zavedení dopravních osvědčení na zásilky 
vajec do pohraničních politických okresů se
verních Čech, rozšiřuje se na veškeré zásilkv 
vajec, docházející do stanic nebo míst v dal
ších pohraničních politických okresích, a to: 
Domažlice, Jindř. Hradec, Kaplice, Klatovy, 
Krumlov, Lázně Mariánské, Planá, Pracha
tice, Sušice, Tachov, Třeboň a Horšovský Týn,

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Píesklent zsmske správy politické v Praze:

Kosina v. r.
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